TURISTICKÉ NOVINY

RAKOVNICKO
2014
TURISTICKÉ NOVINKy a zajímavosti z členských obcí Svazku měst a obcí Rakovnicka

V Kroučové vznikla
nová naučná stezka
Kroučová - Po významných
historických a přírodních památkách a zajímavostech obce
Kroučová vás provede nová
naučná stezka - Uhelná stezka Kroučová. Okružní trasa
v délce 4,9 kilometru přibližuje
na osmi zastaveních zaniklou
místní těžbu uhlí, historii obce
i regionu, památnou Kroučovskou lípu nebo pozoruhodný
novogotický kostel sv. Markéty
z let 1904-5, postavený z opuky. Začátek trasy je na rozcestí
nad kostelem. Navzdory názvu
„uhelná“ si na trase stezky užijete hlavně krás zdejších lesů zejména původních bučin.

Kostel v Kroučové

Cykloturisté pozor!
K příjemnému posezení
a osvěžení na cyklotrase
Klečetné-Třeboc vás zve

Hospoda
Pod Kaštany
v Děkově
• pivo Gambrinus 10°
a Velkopopovický kozel 11°
• občerstvení

ZDARMA

Z Kolešovky se stala trať
do gulagu. Točili tu Dítě č. 44
Čekání na hotový velkofilm si můžete ukrátit výletem na místa, kde vznikal.

Janov, Chrášťany – Bývalý elitní příslušník sovětské tajné policie Lev Děmidov se s vytasenou
pistolí sune podél bílé cihlové zdi osamělého
domku u kolejí daleko od civilizace. S prstem stále připraveným na spoušti vyjde po schodech ke
vchodovým dveřím a vpadne dovnitř. Vzápětí ho
následuje jeho žena Raisa. Jsou na útěku. Uprchli
z vlaku, který je odvážel
na smrt do gulagu, aby
Filmová lokomotiva
na vlastní pěst dopadli
vraha dětí, kterému byl
Lev Děmidov na stopě,
než ho zatkli, protože se
svým pátráním vzepřel
rozkazům nadřízených.
V Sovětském svazu padesátých let přece zločinnost
neexistuje, natož vrah,
který má na svědomí desítky životů. Tvrdit něco
takového je plivnutím do
tváře vládnoucího
režimu. A taková
urážka se trestá
smrtí.
Lev Děmidov a
Raisa zmizí v temnotě domu. Uvnitř
se skrývá přízrak,
který podél sovětVechtr u Janova
ských železničních
tratí rozsévá smrt.
Ozve se výstřel a
pak hysterický ženský výkřik. A pak nastane ticho a po chvíli se okolí domu začne hemžit lidmi.
Filmaři.
Nervy drásající vyvrcholení filmové adaptace bestselleru Toma Roba Smithe Dítě číslo 44
se natáčelo na vechtru u Janova (50°13‘4.231“N,
13°38‘0.066“E) na železniční trati z Rakovníka do

Žatce. Mrazivou shodou okolností se v rokli jen pár
desítek metrů odtud odehrál před téměř sto lety
stejný druh zločinu, jaký vyšetřuje Lev Děmidov
ve filmu. Dodnes stojí na tom místě křížek.
Na Rakovnicku vznikla i další klíčová scéna
filmu – útěk Lva Děmidova a Raisy z vlaku do gulagu. Natáčel se na muzejní železniční trati Kolešovka, v lese u Chrášťan. Lokomotivy a vagóny dodal do filmu
Klub historie kolejové dopravy,
který Kolešovku provozuje.
Film Dítě číslo 44 by měl
do kin dorazit letos. Vzniká
v produkci slavného Ridleyho
Scotta. Režisér Daniel Espinoza
obsadil do hlavních rolí stále
populárnějšího Toma Hardyho
(mj. zloduch Bane z Temný
rytíř povstal) a skandinávskou
herečku Noomi Rapace, známou ze švédské filmové adaptace románu Muži, kteří nenávidí
ženy, nebo ze sci-fi Prométeus.

Hollywoodské hvězdy
na Rakovnicku
Kvůli novému zpracování legendy o Tristanovi
a Isoldě (2005) postavili filmaři u řeky Berounky
pod Týřovicemi celou kašírovanou středověkou ves.
Tristana hrál James Franco (127 hodin). Na stejném
místě se točil i film Naprosto osvětleno s Elliahem
Woodem (Pán prstenů). Na Křivoklát zavítali
v Kletbě bratří Grimmů Heath Ledger (Temný rytíř)
a Matt Damon (Bourne), natáčení filmu Wanted
sem přivedlo i Jamese McAvoye (X-men).

• venkovní posezení
• koutek pro děti

Jízdní řád Kolešovky na jdete na straně 5

